KONSERTER I SOSIALE INSTITUSJONER I AKERSHUS

Denne konsertserien er kommet i stand gjennom et samarbeide
mellom Akershus musikkråd, Akershus fylkeskommune og
kommunene i Akershus. Konsertserien inngår fra 2008 som ledd i
”Den kulturelle spaserstokken”, og omfatter 9 arrangementer pr år.
Det er viktig at publikum er forberedt i god tid før konserten og at
lokalet er klargjort. Erfaringene viser også at det er en fordel å
forberede publikum på innholdet i konserten, f. eks. i en samlingsstund
noen dager før konserten. Dette for å høyne forventningene og
forklare hva som skals kje,
Vi håper dere tar vel i mot musikerne og ønsker lykke til med
konsertopplevelsen
God konsert !
Konserten er arrangert av Akershus musikkråd i samarbeid med Akershus fylkeskommune
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“Knut Anders Sørum synger Prøysen”
Knut Anders har alltid hatt et nært forhold til Alf Prøysen, men
innsikten og opplevelsen av Prøysens tekster endret seg da han ble
voksen. Etterhvert ble det klart for han at det var nettopp Prøysens
tekster som skulle være grunnlaget for hans debutalbum - en ny, vár
og veldig personlig tolkning - på Toten-dialekt. Alle sang- og pianoopptak er gjort i Knut Anders’ eget stabbur på Toten. Jon
Anders Narum, kjent fra søskenbandet Narum, har tatt tak i
innspillingene, der han både produserer og spiller uvanlig vakre
gitarer på dette heller uslepne produktet.
Men hvorfor Prøysen?
”Fra jeg var liten og sang ’Hompetitten’ på pensjonisttreff, til jeg
ble eldre og resiterte ’Den Skyldige’ på fester, har Alf Prøysen vært
til stede i større eller mindre grad gjennom oppveksten og til nå",
forteller Knut Anders. "Under en tøff periode i livet mitt så jeg at
tekstene hans inneholdt en dybde som jeg ikke hadde lagt merke til
før. Alf kom med sine betraktninger og sin dype visdom og innsikt,
og sakte, men sikkert fikk han meg til å dra på smilebåndet igjen.
Jeg satte hverdagen på pause og båndopptakeren på rec mens jeg
svømte i Alf Prøysen sin dype livsvisdom, og fantastiske
tekstmateriale. Disse opptakene var hverken "fine" eller polerte.
Her var det feilspilling, knirking i pedaler, og ofte mer hvisking enn
sang. Etter nøye overveielser tok jeg livredd med meg opptakene til
Jon Anders, som elsket det han hørte og ble veldig motivert for å
jobbe videre med dette materialet.”
Albumet "Prøysen" inneholder 10 kjente og noe mindre kjente viser,
men mitt oppe i det hele finner vi en helt nye "Prøysen-melodi". Etter
spesiell tillatelse fra Prøysens-familien har Knut Anders satt ny
musikk til "Visa om løgna". Det har blitt en annerledes og sterk
tolkning av Alf Prøysens tekst.

Knut Anders Sørum er en aktiv artist. Vi kjenner han som stemmen
fra "Skal vi Danse", "Singing Bee", oppsetningen ”Motown Nights"
og en rekke TV-opptredener som bl.a. "Beat for Beat".

